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1. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. február 24-i ülésére 

 
  

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati ren-
delete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól 
szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 

 Az előterjesztést  készítette: Muhariné Mayer Piroska              
aljegyző   

   
  
 
   

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

  Önkormányzati Bizottság 

   
 

  

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   ------  

   

 

 

dr. Balogh László s.k. 
   jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. február 24-i ülésére 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) önkormányzati ren-
delete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól 
szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Üsz.:LMKOH/243-2/2022. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2021. (XI.18.) önkormányzati 
határozatában felkérte a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítésével párhuzamosan 
készítse elő a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2022. január 1-től megvalósítandó 
bérfejlesztését. A bérfejlesztés előkészítése érdekében - a határozatban - annak egyik forrásaként a 
szociális hozzájárulási adó csökkentéséből megmaradó összeget jelölte meg és úgy döntött, hogy a 
bérfejlesztéshez szükséges további forrás biztosításáról a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor dönt. 
Erre tekintettel az alábbiakban terjesztem elő a jegyző által előkészített és az előterjesztővel egyeztetett 
bérfejlesztést.   
 
Tájékoztatásul jelzem, hogy a novemberi rendelet módosítás előkészítésekor a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított 
egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere a bérfejlesztéshez kapcsolódó 
írásos egyetértést gyakorló levelében legalább 20 %-os illetményemelést tartott indokoltnak.   
 
A tárgyban jelzett rendelet módosításra is megkértük Polgármester úr írásos véleményét, melyet az 
előterjesztés 1. mellékletében csatolok. Juhász Gyula Polgármester Úr a bérfejlesztéssel történő 
egyetértése mellett azzal a módosító javaslattal élt, hogy a 14,3 %-os illetményalap emelés helyett 
20 %-os mértékben emelje a Képviselő-testület a jelenleg hatályos illetményalapot.    
 

Általános indokolás  

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 12/2017. 
(IV.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2019. 
augusztus 1-től  a hatályos illetményalap 49.860.- Ft. Ezt az illetményalapot 2019. augusztus óta 
nem emeltük, mindeközben a garantált bérminimum a 2019. évi 195.000.- Ft-ról 2020. január 1-től 
210.600.- Ft-ra, majd 2021. február 1-től 219.000.- Ft-ra és 2022. január 1-től 260.000.- Ft-ra 
emelkedett. 
Ez azt jelenti, hogy az utoljára 2019-ben megállapított illetményalaphoz képest, a garantált 
bérminimum 2019-ről 2022-re 33 %-kal emelkedett, amit a köztisztviselői béreknél eddig még 
semmilyen arányban nem vettünk figyelembe.  Mindezekre tekintettel javasolom, hogy a 
köztisztviselői illetmények rendezése érdekében emeljük fel az illetményalapot 2022. január 
1-től 57.000.- Ft-ra, ami a hatályos illetményalaphoz képest 14,3 %-os emelésnek felel meg.  

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény települési 
önkormányzatok működésének támogatása jogcím lehetőséget ad arra, hogy a normatívák 
igazgatással, településüzemeltetéssel, egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos 
feladatokra is felhasználhatók legyenek. A települési önkormányzatok működésének 
támogatása jogcím önkormányzatunkat megillető összege 2022. évre: 349.950.130.- Ft.   
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Kitekintés a környező települések 2021. évi és - ahol már elfogadták ott - a 2022. évi 
illetményalapjára: 

 
Település  2021. évi illetményalap Ft 2022. évi illetményalap Ft 
Kalocsa 55.900 59.813 
Kecskemét  55.000 55.000 
Izsák 59.000 59.000 
Ágasegyháza 60.000  
Kiskunhalas  55.000 65.300 
Solt 55.000 55.000 
Tiszakécske  49.000 56.850 
Cegléd 61.800 74.160 
Lajosmizse 49.860 57.000 tervezett 

 
Részletes indokolás 

1.§-hoz 
Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, melyet 57.000 Ft-ban javasolok megállapítani.  
  

2. §-hoz 
  
A rendelet hatálybalépését szabályozza.  
 
A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri 
a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni 
kell. 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 
A rendelet-tervezetet társadalmi hatása a köztisztviselők megelégedésében mérhető, ami a 
számukra nyújtott fokozatos bérrendezés és a bérek szinten tartása által tud megvalósulni.  
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
 
2022. évre a jövedelem emelése biztonságos, kiszámítható pénzügyi helyzetet teremt a dolgozók 
részére.  
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 

A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazást arra, hogy 2022. évre az illetményalapot a Kvtv. 62. § 
(1) bekezdésében foglaltakhoz képest magasabb összegben állapítsa meg.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
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A meglévő hivatali létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők 
részére a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 

Lajosmizse, 2022. február 8 

Basky András sk. 
  polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati 
rendelete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, 234. § (4) bekezdésében, a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 
kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község 
Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 
12/2017 (IV.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

[Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)] 
„a) a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 57000 Ft-ban,” 
(állapítja meg.) 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.  

 

 

Basky András       dr. Balogh László  
polgármester      jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2022. …………. 
 

dr. Balogh László  
jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 
indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  

Erre tekintettel a Lajosmizsei Közös Önkormányzati  Hivatalban 
foglalkoztatott  köztisztviselők juttatásairól szóló 12/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelet 2022. február 24-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának 

indokolását az alábbiakban teszem közzé: 
  

1. Általános indokolás  

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői esetében a 12/2017. 
(IV.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2019. 
augusztus 1-től  a hatályos illetményalap 49.860.- Ft. Ezt az illetményalapot 2019. augusztus óta 
nem emeltük, mindeközben a garantált bérminimum a 2019. évi 195.000.- Ft-ról 2020. január 1-től 
210.600.- Ft-ra, majd 2021. február 1-től 219.000.- Ft-ra és 2022. január 1-től 260.000.- Ft-ra 
emelkedett. 
  

Ez azt jelenti, hogy az utoljára 2019-ben megállapított illetményalaphoz képest, a garantált 
bérminimum 2019-ről 2022-re 33 %-kal emelkedett, amit a köztisztviselői béreknél eddig még 
semmilyen arányban nem vettünk figyelembe.  Mindezekre tekintettel javasolom, hogy a 
köztisztviselői illetmények rendezése érdekében emeljük fel az illetményalapot 2022. január 
1-től 57.000.- Ft-ra, ami a hatályos illetményalaphoz képest 14,3 %-os emelésnek felel meg.  

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény települési 
önkormányzatok működésének támogatása jogcím lehetőséget ad arra, hogy a normatívák 
igazgatással, településüzemeltetéssel, egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos 
feladatokra is felhasználhatók legyenek. A települési önkormányzatok működésének 
támogatása jogcím önkormányzatunkat megillető összege 2022. évre: 349.950.130.- Ft.   

2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 
 

Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szabályozza a hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők illetményalapját, melyet 57.000 Ft-ban javasolok megállapítani.  
  

2. §-hoz 
  
A rendelet hatálybalépését szabályozza.  
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